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Undertecknande organisationer vill göra myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

uppmärksamma på att djurskyddet kraftigt kan komma att försämras om inte Föreskrift om 

omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet (MSBFS 2020:3) utvidgas med 

fler former av djurhälsovård. I nuvarande föreskrift är endast djurhälsovård för tjänstevård 

upptaget som samhällsviktig verksamhet, enligt §3. Vi föreslår att paragrafen ändras enligt 

följande: 

3 § Med samhällsviktig verksamhet enligt 17 § förordningen avses verksamhet som upprätthåller: 

/…/ 

4. Hälso- och sjukvård samt omsorg 

a. all hälso- och sjukvård, omsorg, socialtjänst samt tandvård som behövs för att upprätthålla liv, 

hälsa och rimligt goda livsvillkor, 

b. hantering av avlidna och begravningar, och 

c. djurens hälso- och sjukvård för livsmedelsproducerande djur, tjänstedjur och 
servicedjur, samt akut sjukvård för alla djur som hålls av människor 

 

Enligt Djurskyddslagen (2018:1192), 4 kap., 1 § ska ”Ett djur som är skadat eller sjukt ska snarast 
ges nödvändig vård eller avlivas. Om ett djur på annat sätt genom sitt beteende visar tecken på 
ohälsa, ska vård snarast ges eller andra lämpliga åtgärder snarast vidtas. Om skadan eller 
sjukdomen är så svår att djuret utsätts för allvarligt lidande som inte kan lindras, ska djuret 
avlivas.”. För att allmänheten ska kunna följa djurskyddslagen och för att djur ska skyddas från 
onödigt lidande så är det av stor vikt att akut sjukvård för alla djur som hålls av människor räknas 
som samhällsviktig verksamhet.  

Gällande livsmedelsproducerande djur så räknas livsmedelsproduktion som en samhällsviktig 
verksamhet enligt MSBFS 2020:3. Både livsmedelsproduktion, livsmedelssäkerhet och djurskydd 
för dessa djur riskerar att inte kunna upprätthållas om inte all djursjukvård för dessa djur  
tillgodoses. Distriktsveterinärerna, som har ett statligt uppdrag kring smittskydd och djurskydd, 
vittnade redan innan utbrottet av Covid-19 om en ansträngd arbetssituation och i nuläget är 
verksamheten drabbad av en ökad sjukfrånvaro.   

Mot denna bakgrund vore det mycket allvarligt om inte veterinärer kan fortsätta arbeta och hjälpa 
sjuka djur och därmed upprätta hålla djurskyddslagen. Vi begär därför att MSB beslutar om ett 
tillägg i föreskriften. 
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